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Conceito





O Projeto Residência em Pesquisa é uma iniciativa da FGV- EAESP que possibilita a
inserção de estudantes de graduação em projetos de pesquisa ao longo de um período de
quatro meses, que poderá ser renovado.
Este projeto representa um primeiro passo para os estudantes interessados em participar
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FGV/EAESP - PIBIC e
do Projeto Conexão Local.
A inserção do aluno poderá ocorrer em Linha de Pesquisa ou em Centro de Estudo.
Informações sobre as Linhas de Pesquisa e Centros de Estudo podem ser obtidas nos
seguintes websites:
o http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros
o http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/producao/LinhasdePesquisa

Objetivos




Iniciar os estudantes na prática de pesquisa científica;
Aproximar os alunos da graduação das pesquisas desenvolvidas na FGV/EAESP; e
Fomentar a pesquisa científica na FGV/EAESP.

Requisitos e compromissos do aluno







Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Administração de Empresas
ou Administração Pública, a partir do 2º semestre;
Não ter vínculo empregatício;
Não estar vinculado à outra modalidade de incentivo à pesquisa na FGV/EAESP;
Cumprir uma carga de trabalho presencial de 10 horas semanais;
Cumprir o plano de trabalho determinado pelo coordenador do centro de estudo ou pelo
professor da linha de pesquisa ao qual o aluno estiver vinculado; e
Ao final do período (04 meses) apresentar um relatório das atividades desenvolvidas.
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Perfil




Interesse em desenvolver a capacidade de investigação científica;
Capacidade de planejamento e organização; e
Iniciativa e autonomia.

Inscrições e processo seletivo





Os estudantes interessados em participar do Projeto Residência em Pesquisa deverão
verificar a disponibilidade de vagas junto aos Centros de Estudo ou Linhas de Pesquisa
e, em seguida, realizar a inscrição por meio do Portal GVpesquisa:
http://gvpesquisa.fgv.br/ficha-de-inscricao-residencia-em-pesquisa
Anexar carta de motivação mencionando áreas de interesse, currículo e histórico escolar.
Os Centros de Estudo e as Linhas de Pesquisa selecionarão e indicarão ao GVpesquisa
até dois candidatos.

Número de vagas


O projeto Residência em Pesquisa oferece 20 vagas por semestre.

Remuneração


A remuneração será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, pelo período de
realização da residência (quatro meses), considerando-se uma dedicação de 10 horas
semanais.

Contribuição reconhecida


Ao final do período (04 meses), após a apresentação do relatório das atividades
desenvolvidas, o aluno poderá ter sua contribuição reconhecida em publicações do
Centro de Estudo ou em trabalhos das Linhas de Pesquisa.
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Cronograma de atividades para o ciclo 2017
Data ou período
28/01/2017 a 28/02/2017

Atividade
Inscrições para o primeiro semestre.

01/03/2017 a 30/06/2017

Realização da residência em pesquisa no primeiro
semestre.
Inscrições para o segundo semestre.

01/06/2017 a 30/06/2017
01/08/2017 a 30/11/2017

Realização da residência em pesquisa no segundo
semestre.

Informações adicionais




GVpesquisa – 11º andar do prédio da FGV/EAESP
Horário de atendimento: 13h00 – 21h00
E-mail: isolete.rogeski@fgv.br
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